
التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2003-92.242002االولالمسائٌةذكرعراقٌةبندر حسن جاسم صاحبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد1

2003-87.422002االولالمسائٌةانثىعراقٌةسلمان علوان محسن علٌةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد2

2003-86.812002االولالمسائٌةانثىعراقٌةحمٌد ٌوسف عاٌد ندىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد3

2003-83.832002االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌحٌى قاسم احسان نوارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد4

2003-83.692002االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم طالب فتحٌةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد5

2003-82.542002االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان الكرٌم عبد فاضل عديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد6

2003-82.482002االولالمسائٌةذكرعراقٌةخلف  مجول محسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد7

2003-82.222002االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌوسف الحافظ عبد حامد نهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد8

2003-81.442002االولالمسائٌةذكرعراقٌةخلف حسٌن الكرٌم عبد عثمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد9

2003-80.82002االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمود الجبار عبد قٌس لمىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد10

2003-80.232002االولالمسائٌةذكرعراقٌةشمعون كوركٌس اٌادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد11

2003-80.222002االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن اسماعٌل خورشٌد فوزيالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد12

2003-79.852002االولالمسائٌةانثىعراقٌةاالمٌن محمد جاسم جمانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد13

2003-79.372002االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن محمد عباس الدٌن ناصرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد14

2003-78.12002االولالمسائٌةذكرعراقٌةهاشم محمد علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد15

2003-77.922002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس عرب خالد ولٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد16

2003-77.582002االولالمسائٌةذكرعراقٌةالرحمن عبد اسماعٌل ٌعقوب مثنىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد17

2003-77.332002االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌوسف ٌعقوب ادٌب بشارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد18

2003-77.322002االولالمسائٌةانثىعراقٌةفرج زوٌر كرٌم مهاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد19

2003-76.772002االولالمسائٌةذكرعراقٌةدلً جارح جعفر صادقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد20

2003-76.582002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً الدٌن نجم فخري زهٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد21

2003-76.152002االولالمسائٌةذكرعراقٌةسلمان علوان حسن مؤٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد22

2003-76.062002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً محمد صالح غسقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد23

2003-76.032002االولالمسائٌةذكرعراقٌةطارش حمٌد كاظم عصامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد24
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2003-75.992002االولالمسائٌةانثىعراقٌةغنً العابدٌن زٌن صادق ابتهاجالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد25

2003-75.672002االولالمسائٌةانثىعراقٌةشكري عباس فالح سوسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد26

2003-75.62002االولالمسائٌةذكرعراقٌةكثوب تعٌس سلمان الكاظم عبدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد27

2003-75.422002االولالمسائٌةذكرعراقٌةخلٌفة علً ثامر انوارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد28

2003-75.112002االولالمسائٌةذكرعراقٌةرشٌد جمٌل الحمٌد عبد نهادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد29

2003-74.972002االولالمسائٌةانثىعراقٌةعباس محمد موسى هندالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد30

2003-74.912002االولالمسائٌةانثىعراقٌةالحمٌد عبد علً حسان رؤىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد31

2003-74.912002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد ابراهٌم خلٌل صاحبالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد32

2003-74.82002االولالمسائٌةانثىعراقٌةجمعة قدوري خالد اسٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد33

2003-74.72002االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسن جابك هونً جمالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد34

2003-74.692002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد اسماعٌل جمٌل شوقًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد35

2003-74.632002االولالمسائٌةذكرعراقٌةالنبً عبد صكر ترٌكو اكرمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد36

2003-74.622002االولالمسائٌةانثىعراقٌةكاظم محمد جاسم لمٌعةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد37

2003-74.042002االولالمسائٌةذكرعراقٌةالنبً عبد غانم الكاظم عبد فراسالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد38

2003-73.82002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعبود حسٌن حسن حمٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد39

2003-73.82002االولالمسائٌةذكرعراقٌةالرزاق عبد صبار حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد40

2003-73.682002االولالمسائٌةانثىعراقٌةسلٌمان فوزي ادٌب سجىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد41

2003-73.592002االولالمسائٌةذكرعراقٌةٌوسف مانوئٌل مهاالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد42

2003-73.542002االولالمسائٌةذكرعراقٌةتعبان فهد جاسم عائدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد43

2003-73.352002االولالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد عزٌز محمد مضرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد44

2003-73.222002االولالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم نصٌف الوهاب عبد مصطفىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد45

2003-73.062002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود الرحمن عبد رسمً هشامالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد46

2003-732002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعزوز علوان مسلم عبد عقٌلالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد47

2003-72.342002االولالمسائٌةانثىعراقٌةقاسم جمٌل قٌس شٌماءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد48



التخرج سنةالمعدل الدورالدراسةالجنسالجنسٌةالرباعً الطالب اسمالقسمالكلٌةالجامعة اسمت

2003-72.332002االولالمسائٌةانثىعراقٌةطه جمٌل عدنان شذىالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد49

2003-722002االولالمسائٌةذكرعراقٌةاسماعٌل امٌن مجٌد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد50

2003-71.662002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعلً حسن صادق سالمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد51

2003-71.62002االولالمسائٌةانثىعراقٌةفدعم عطٌة علً عالالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد52

2003-71.182002االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح محمد مصطفى زهٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد53

2003-70.772002االولالمسائٌةانثىعراقٌةحٌال لفتة علً اسراءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد54

2003-69.612002االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن علوان دٌوان احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد55

2003-69.382002االولالمسائٌةذكرعراقٌةصٌوان حسٌن جبر علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد56

2003-69.322002االولالمسائٌةذكرعراقٌةعباس حسون حبٌب حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد57

2003-68.732002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحٌط عبد علً حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد58

2003-68.452002االولالمسائٌةانثىعراقٌةدهش عباس علً رناالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد59

2003-68.432002االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد  الوهاب عبد الرزاق عبد خولةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد60

2003-68.082002االولالمسائٌةذكرعراقٌةباجالن هللا عبد الوهاب عبد شٌروانالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد61

2003-68.052002الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةسعٌد حٌدر فاضل حسنٌنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد62

2003-682002االولالمسائٌةذكرمصرٌةالسٌد محمد عاطف السٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد63

2003-67.572002االولالمسائٌةذكرعراقٌةحسٌن علٌوي حمٌد مؤٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد64

2003-67.542002االولالمسائٌةذكرعراقٌةالرزاق عبد الجبار عبد توفٌقالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد65

2003-67.442002االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسون تركان سلمان سعادالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد66

2003-67.362002االولالمسائٌةذكرعراقٌةهللا عبد ابراهٌم خوام ولٌدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد67

2003-67.022002االولالمسائٌةانثىعراقٌةمحمد جاسم الدٌن عماد مننالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد68

2003-66.872002االولالمسائٌةذكرعراقٌةجاسم الكرٌم عبد كمال عديالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد69

2003-66.582002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد جاسم محمد نذٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد70

2003-66.42002االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد محمد الحسن عبد ماجدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد71

2003-66.152002االولالمسائٌةانثىعراقٌةقاسم جمٌل قٌس علٌاءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد72
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2003-65.782002االولالمسائٌةذكرعراقٌةسرٌب غضٌب كاظم جاسمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد73

2003-65.612002االولالمسائٌةانثىعراقٌةالحسن عبد  عٌسى فائز رٌمالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد74

2003-65.522002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمود حامد سالم سمٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد75

2003-65.472002االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمد عبد هللا حسب وهابالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد76

2003-64.982002االولالمسائٌةذكرعراقٌةلفتة علً كطفان حسنالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد77

2003-64.62002االولالمسائٌةانثىعراقٌةعذار توفٌق سنان رٌماالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد78

2003-64.52002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد عباس محمود حٌدرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد79

2003-64.462002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد الغنً عبد سالم تارةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد80

2003-64.182002االولالمسائٌةذكرعراقٌةابراهٌم خلٌل خالد ذر ابوالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد81

2003-63.942002االولالمسائٌةذكرعراقٌةابراهٌم حسن محمد احمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد82

2003-63.832002االولالمسائٌةذكرعراقٌةولً صالح عباس علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد83

2003-63.252002االولالمسائٌةانثىعراقٌةحسٌن  رشٌد جعفر عبٌرالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد84

2003-63.112002االولالمسائٌةذكرعراقٌةاحمد عباس احمد عالءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد85

2003-62.82002االولالمسائٌةذكرعراقٌةصالح خضر ٌاس عمارالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد86

2003-62.482002االولالمسائٌةذكرعراقٌةمحمد شاكر صبٌح محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد87

2003-62.422002االولالمسائٌةذكرعراقٌةالمنظور علٌوي  حٌدرفتاكالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد88

2003-62.062002الثانًالمسائٌةذكرعراقٌةصالح الحلٌم عبد طارق محمدالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد89

2003-61.472002االولالمسائٌةانثىعراقٌةجاسم شاكر فاضل رواءالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد90

2003-61.342002االولالمسائٌةانثىعراقٌةباقر فاضل خالد زٌنةالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد91

2003-60.932002االولالمسائٌةذكرعراقٌةحمود جاسم مهدي علًالتشكٌلٌة الفنونالجمٌلة الفنونبغداد92


